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Voorbeden:  
Nu het kerkelijk centrum De Voorhof gesloten is willen wij u de mogelijkheid bieden 
om langs deze weg voorbeden aan te vragen. Dit kunt u doen via onderstaande e-
mailadressen van de predikanten: 
Pieter Koekkoek              - Pieterkoekkoek@gmail.com  tel: 06 4245 6049 
Marten Jan Kooistra        - dskooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452 
Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst. Bedenk wel, dat 
namen in voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat 
kunnen worden uitgesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een 
niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven. 
 
Berichten uit de Gemeente: 
 - Mevr. T. van der Wiel is opgenomen in het Hospice Dome Appelweg 49,  
3818 NN Amersfoort. 
 
Maandagavond 20 juli is op 89 jarige leeftijd overleden Janna (Janny) van der Linden, 
Maarten van Rossumweg 29. Op zaterdagmorgen 25 juli is er om 10.30u een gedachte-
nisdienst in de Voorhof. Deze dienst zal rechtstreeks via kerkdienst gemist worden 
uitgezonden. Aansluitend aan de gedachtenisdienst zal de begrafenis plaatsvinden op 
de begraafplaats aan de Henschoterlaan. 
 
Op woensdag 22 juli is op 86 jarige leeftijd overleden Cornelis Hendrik (Cees) Valken-
burg. Hij woonde in de Lusidinehof. 
Wij herdenken het leven van Cees op maandag 27 juli om 13.30 uur in kerkelijk cen-
trum De Voorhof. In verband met de huidige regelgeving kunt u de dienst op afstand 
volgen via www.kerkdienstgemist.nl/stations/167-Protestantse-Gemeente-De-Voorhof.  
De begrafenis zal aansluitend in besloten kring plaatsvinden. 
Ter herinnering aan Cees vragen wij u, waar u ook bent, op deze dag om 17.00 uur het 
glas te heffen en proosten op Cees en het leven. 
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26 juli 2020 
 

Zevende zondag na Trinitatis 

10.00 uur    Dienst via Kerkradio/TV  uitgezonden vanuit De Voorhof 
Predikant        : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                         : Alice Bossema 
Diaken                                                 : Jan Boeve, Marja Overeem 
Lector         : Alice Bossema 
Koster, Gastvrouw       : Ad Kleinveld, Alice Bossema 
Piano / orgel                     : Adrie Duizendstra 
Gitaar, klarinet, mondorgel               : Jannette Maijen,  Werner van der Burgh 
Zang                   : Hilde van de Berk, Ton Kaljee 
Kindernevendienst                         : Peter van der Krans 

Beeld en Beamer                : Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra 
Geluid   : Ronald Maijen 
Aanvangslied   :  Psalm 33: 1, 2 
Kyriegebed    : Lied 756: 1, 4, 5, 7 en 8 
Glorialied   : Lied 971: 1, 2 en 3 
Kinderen in het midden : Vertelling n.a.v. 1 Koningen 3: 1-12 
Zingen             : ‘De schat’, van Sela 
Schriftlezing   :  Mattheüs 13: 44-53 
     : Lied: ‘Reik mij uw hand’ 
    : Lied:  313: 1, 2 en 4 

Dankgebed voorbede        : Lied 1006 
Slotlied en zegen:        :  ‘Vrede wens ik jou 
 
Bij deze dienst:  Thema:  ‘Wat is wijsheid  
In de lezingen van vanmorgen staat wijsheid en goede keuzes maken centraal. Ze zijn belang-
rijke pijlers van het Koninkrijk van God. De eerste lezing komt uit 1 Koningen 3 en zal als 
kinderverhaal worden verteld. Het gaat over de eerste stappen van koning Salomo. In een 
droom ontmoet hij God. Salomo mag een wens doen, hij mag vragen wat hij wil!! Het bijzon-
dere van Salomo is, dat hij God niet om rijkdom, macht en voorspoed vraagt. Nee hij vraagt 
om een opmerkzaam hart zodat hij ‘goed’ van ‘kwaad’ kan onderscheiden. In Mattheus 13 
horen wij drie korte gelijkenissen over het Koninkrijk der Hemelen. Alle drie drukken ze de-
zelfde waarheid uit: wie de boodschap van Christus op waarde schat, beseft dat zij/hij daarin 
iets van uitzonderlijke betekenis heeft gekregen. Al het andere moet daarvoor wijken. Dat ver-
eist dat mensen onderscheid moeten kunnen maken tussen hét waardevolle en allerlei bijkom-
stigheden. Daarin vinden we ook de overeenkomst tussen de beide lezingen: luisteren, begrip 
en inzicht zijn sleutelwoorden! De jonge koning Salomo is zich terdege bewust van het feit dat 
een opmerkzaam hart en onderscheidingsvermogen een uitermate belangrijke deugd is. Salo-
mo verbindt de gave van een opmerkzaam (luisterend) hart met de mogelijkheid om het volk te 
richten en het vermogen om goed en kwaad te onderscheiden. Op zijn vraag, schenk God Salo-
mo dan ook een hart vol wijsheid en inzicht waarmee hij rechtvaardig kan oordelen. Wanneer 
Jezus de mensen vertelt over het Koninkrijk van de Hemel gebruikt Hij ook dergelijke woor-
den en vervolgens vergelijkt Hij het Koninkrijk met een schat, een kostbare parel, goede vis en 
rechtvaardigen. Dat alles ligt niet voor het grijpen; het is in het verborgene, én wanneer het 
gevonden wordt leidt het tot grote vreugde en verandering van de manier van leven. Ik heb 
afgelopen dagen heb ik een paar keer gedacht: zou het in Brussel anders en sneller zijn gegaan 
als onze Europese leiders de teksten van vanmorgen hadden gelezen en gemediteerd….?? 
Maar ook in onze eigen gemeente heb ik de afgelopen maanden gemerkt hoe belangrijk een 
opmerkzaam hart en een luisterend oor is. Het kan soms frustratie, ongenoegen, pijn en ver-
driet voorkomen en wegnemen. Niet geld, bezit, macht, luxe, status, een vakantie in het buiten-
land, feesten, etc. maakt ons gelukkig. Nee, het zijn juist van die kleine dingen zoals; een har-
telijke lach, een arm op de schouder, een liefdevol woord, een aanbod om te helpen……. 

 
 
 
          etiket 

 
 
 
 
         etiket 

mailto:Pieterkoekkoek@gmail.com
mailto:dskooistra@mjkooistra.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/167-Protestantse-Gemeente-De-Voorhof


Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol   E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Geven met Givt 
Givt is een app waarmee je altijd en overal mee kunt 
doen aan de collecte. Open de app, kies hoeveel je 
wilt geven aan collecte 1, 2 of 3, kies hoe je wilt 
geven en klaar! Je download de Givt-app in Google 
Play of in de App Store. Kijk voor meer informatie 
over Givt op www.givtapp.net. Scan onderstaande 
QR code via smartphone: In de Schakel wordt ook 
uitgelegd hoe de app werkt. Het collectegeld kan 
ook worden geboekt op IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof  
Collectes op Zondag 26 juli 2020  
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat.  Denk hierbij vooral aan (geldelijke) ondersteuning van con-
tactmiddagen, ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen 80+ / langdurig zieken / mensen 
die hun partner of kind hebben verloren, ondersteuning van individuele personen, kosten (nood)
fondsen en overige vaste bijdragen.  

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  verricht 
om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppasdienst 
brengen extra kosten met zich mee. 
3e Collecte: KND-collecte 
 
Voedselbank Juli/augustus 2020:  Tja, voedselbank. Het woord zegt voldoende. Voedsel!  
Maar  naast voedsel zijn er meer dagelijkse behoeften die essentieel zijn binnen het huishouden. 
En dus ook voor de voedselbank. Met name juli en augustus worden aangekondigd als bijzonder 
warme  maanden met uitzicht op een hittegolf. Hoe dat uitzicht op die golf er uit ziet? Geen idee. 
Warm én natte voeten wellicht maar  als een  verfrissend bad zal het niet aanvoelen. Dus gaan we 
er voor zorgen, met uw hulp, dat we de komende twee maanden fris en monter doorkomen. Van-
daar dat wij  graag  de volgende produkten tegemoet  zien, t.w. zonnebrandmiddelen, handgel, 
shampoo, doucheschuim,  tandpasta, zeep en deodorant. Tevens op  speciaal verzoek van de 
voedselbank zou het fijn zijn als u ook denkt aan mondkapjes. Dit in verband met de verplichting 
deze tijdens het openbaar vervoer te dragen. Een mooi keuzepakket. Hygiëne en bescherming. 
Dank voor uw bijdrage. Zolang de maatregelen van het RIVM worden gehandhaafd staat de 
kist twee dagen per week buiten, bij de ingang. En wel op: woensdag van 9.30 tot 11.30 uur 
en op donderdag van 19.30 tot 21 uur. 
 
Pastoraat: De predikanten bezoeken alleen op verzoek en op afspraak en leggen in principe 
maximaal 1 bezoek per dag af, tenzij zich noodsituaties voordoen. Uiteraard blijven ze bereik-
baar en doen zij hun pastorale werk nu grotendeels telefonisch. Tel.nrs. Pieter Koekkoek – 033-
286 7225, mobiel 06-4245 6049 , E-mail Pieterkoekkoek@gmail.com. Tel.nrs. Marten Jan Kooi-
stra – 033-285 2322, mobiel 06-5268 4452 – E-mail dskooistra@mjkooistra.nl 
Ouderlingen bezoeken alleen in noodgevallen en op afspraak. Ook hier geldt 1 bezoek per dag, 
maar ook zij zijn telefonisch bereikbaar en zullen hun pastorale werk per telefoon doen. 
Bezoekmedewerkers brengen voorlopig in principe geen bezoeken meer, maar kunnen ook tele-
fonisch gemeenteleden benaderen. 
 

Beste gemeenteleden: 
Voorlopig kunnen 50 gemeenteleden per week zich aanmelden voor het bijwonen van een kerk-
dienst. U zich opgeven via de link op de website van ‘De Voorhof’ of per telefoon nr. 06 5206 
3119. Er wordt gevraagd naar uw naam, adres en telefoonnummer en met hoeveel personen u 
wilt komen. Dit alles heeft te maken met de geldende RIVM-richtlijnen en een eventueel contac-
tenonderzoek, wanneer er een besmetting zou plaatsvinden via de kerk.  

 
De inschrijving voor een dienst stopt op vrijdagavond 19.00 u. voorafgaand aan een dienst, 
daarna wordt er een overzicht gemaakt van de bezoekers per gezin (of p.p. wanneer iemand alleen 
komt). Alleen gemeenteleden uit een gezin, die op hetzelfde adres wonen mogen bij elkaar zitten, 
geeft u dit aan wanneer u zich aanmeldt. Neemt u uw kinderen (basisschoolleeftijd) mee, wilt u 
hen dan apart vermelden in het vak opmerkingen.  
Is de dienst vol op het moment dat u zich wilt aanmelden, dan kunt u zich wel direct inschrijven 
voor een volgende dienst. U staat dan bovenaan de lijst. Wanneer u op de afgesproken zondag de 
kerk binnenkomt desinfecteert u uw handen met de gel, die klaar staat. U neemt uw jas mee de 
kerk in en hangt deze achter u op uw stoel. Volgt u verder a.u.b. de aanwijzingen van de dienst-
doende mensen, u krijgt een plaats aangewezen.  Het is aan te bevelen uw eigen liedboek mee te 
nemen, aangezien er geen beamerpresentatie is in de kerk. Aan het eind van de dienst staan er col-
lecteschalen bij de deur. Helaas mag er nog niet gezongen worden door gemeenteleden en ook het 
koffie drinken na de dienst gaat voorlopig niet door. Wanneer u, na de dienst, de kerk weer verlaat 
kan dit via 3 verschillende uitgangen, die u worden aangewezen. Ondanks alle beperkingen wen-
sen wij u een fijne en gezegende dienst toe.  
Het moderamen 
 
Online bakkie na de dienst: Even na praten over de dienst of andere verhalen delen. Doe gezellig 
mee….Via de webbrowser chrome kun je gelijk meedoen d.m.v. de volgende link. https://
us04web.zoom.us/j/71252074412?pwd=M05QVFpaRlZBeFhKS3lWRlhLb0h5UT09  
En anders gewoon even programma downloaden via www.zoom.us, ga naar join a meeting & log 
in: Meeting ID: 712 5207 4412,  Password: 002233 
Voor meer informatie: ontmoeting@pkndevoorhof.nl. Tot zondag, V&O 
 
Wat betekent het geloof voor mij? Wie is Jezus voor mij?  
Belangrijke vragen waar we niet altijd even makkelijk antwoord op weten of over praten met el-
kaar. Toch is dat soms juist wel goed om te doen. Om dit ook te delen met elkaar. Tijdens de 
Kerkproeverij willen we graag weer mensen uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Voor 
ons zijn deze diensten waardevol en bezoeken we ze ook regelmatig. Voor een ander is dat niet zo 
vanzelfsprekend. Om aan anderen uit te leggen waarom we naar de kerk gaan en waarom we gelo-
ven, willen we dit de komende periode eerst eens naar elkaar toe uitspreken. En dat op een creatie-
ve manier. Want iedereen gelooft op zijn/haar eigen manier en uit dat ook weer anders. Waar de 
één kiest voor een lied dat het geloof onder woorden brengt, zal de ander kiezen voor een mooie 
afbeelding. Of zelf een gedicht schrijven. Andere ideeën zijn: via de app, mail of Facebook reage-
ren naar onze predikanten, reageren via de flipover in de kerk, zelf een tekst schrijven of een aan-
sprekende tekst uit de Bijbel of een ander boek kiezen, een schilderij/tekening/collage maken, een 
filmpje maken, enz. U en jij hebben hier de hele maand augustus de tijd voor. Graag vóór 1 sep-
tember de reacties toesturen naar kerkproeverij@pkndevoorhof.nl Vanaf de Startzondag op 6 sep-
tember t/m de Kerkproeverij op zondag 11 oktober zullen we wekelijks de bijdragen uit de ge-
meente laten zien en horen. We zien uit naar mooie, creatieve bijdragen!  
Namens Kerkproeverij, Corine & Jannette 
 
Vakantie: Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 20 juli tot en met 17 augustus. Voor pastorale 
zaken kunt u contact opnemen met de wijkouderlingen. In dringende gevallen kunt u een beroep 
doen op ds. Marten Jan Kooistra. 
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